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V
uosi on pitkä aika, joka menee 
nopeasti. Tältä tuntuu, kun 
palaa töihin tuttuun kustanta-

moon. Paluu sisältää suurta löytämisen 
riemua: Avaimen kevät 2023 on täynnä 
lukuaarteita, niin tuttujen kuin meille 
uusienkin kirjailijoiden seurassa.

Kirjat vievät uusiin maisemiin. Heli 
Pekkarisen Kylässä Italiassa kuljettaa 
rauhoittavaan ja hieman erilaiseen Ita-
liaan. Pekka Vartiaisen Matkalla jossa-
kin päin kirjamaailmaa osoittaa, miten 
lukeminen on lopulta matkantekoa.

Uusi voi pelottaa tai innoittaa. Pe-
lottavan uuden ääreltä itsensä löytää 
silloin, kun läheisen sairastuminen 
vie syviin vesiin, kuten Terhi Kunnak-
sen kirjassa Rakkaani ei tuota puhetta. 
 Innoittavaa uutta voi kokeilla, kun lei-
poo kakkuja Anna Pölkin Kakkuja salai-
sesta puutarhasta -kirjan ohjeilla tai saa 

maijan kukoistamaan Anne Muhosen 
Vasta- alkajan viherkasvikirjan opastuk-
sella.

Iloiset ja vakavat teemat elävät rin-
nakkain lastenkirjoissamme. Tiina Kris-
tofferssonin ja Vesa-Matti Toivosen Ko-
tia kohti, Listamestarin Elias tutustuu 
kodittomaan Petteriin ja edessä on vaa-
rallinen pelastusoperaatio. Karoliina 
Suoniemen Paperinarukengät on koko 
perheelle suunnattu tietokirja lapsis-
ta Suomen sota-aikana. Sodan varjossa 
on myös tavallista arkea leikkeineen ja 
Jäte- Joonas-karkkeineen.

Lukemista rakastavana iloitsen, että 
kevät tuo tullessaan Tittamari Marttisen 
romaanin Avoimesti sinun, jossa eroa-
massa oleva Eva kohtaa oman mennei-
syytensä merkittävimmät rakkaustari-
nat ja pohtii, olemmeko kaikki koukussa 
rakkauteen ja rakastetuksi tulemiseen.

Paluu on löytämisen  
riemua

Antoisia luku- ja löytöretkiä Avaimen keväässä!

Katja Jalkanen
kustannustoimittaja
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N
elikymppinen radiotoimittaja 
Eva asuu halvassa hotellissa 
ja odottaa avioeronsa harkin-

ta-ajan päättymistä satunnaisten mat-
kailijoiden keskellä, kun puoliso Juha, 
valtakunnan tunnettu pariterapeut-
ti, on löytänyt rinnalleen uuden nuo-
ren rakkauden. Yksityiselämäänsä rie-
pottelevien iltapäivälehtien otsikoita 
vältellessään Eva kohtaa oman men-
neisyytensä merkittävimmät rakkaus-

Olemmeko lähisuhteissamme  
lojaaleja toisillemme  

vaiko toistemme vihollisia?

ISBN 978-952-304-458-6
SIDOTTU

135 × 200 MM.
KL 84.2

KANSI EMMI KYYTSÖNEN
MAALISKUU

T I T TA M A R I  
M A RT T I N E N 

on kirjailija, joka on  
kirjoittanut teoksia  
lapsille, nuorille ja  

aikuisille.

tarinat, joista joutui tahtomattaan luo-
pumaan. 

Ympärillä ajelehtivien ihmisten ta-
rinat saavat hänet pohtimaan avioliit-
tonsa aikaisia kohtaamisia, mustasuk-
kaisuutta ja riippuvuuksia – olemmeko 
lähisuhteissamme lojaaleja toisillemme 
vaiko toistemme vihollisia? Ja olemme-
ko kaikki koukussa rakkauteen ja rakas-
tetuksi tulemiseen? Miten käy lopulta 
Evan ja Juhan avioliiton?.

T I T TA M A R I  M A RT T I N E N

Avoimesti sinun
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Tunnetun kirjailijan ensimmäinen romaani aikuisille.
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K
ylässä Italiassa vie lukijan-
sa nojatuolimatkalle keskiai-
kaisiin kyliin eri puolille Ita-

liaa. Kirjassa kuljetaan niin värikkäiden 
kalastajakylien pittoreskeillä piazzoilla 
kuin kukkuloilla olevien kivikylien ka-
peilla kujilla.

Kylien viehätys on juuri niiden hiljai-
suudessa ja rauhoittavan hitaassa elä-
mäntavassa. Niissä kiertely onkin usein 
miellyttävintä matkailusesongin ulko-
puolella. Vaikka kylissä aika tuntuu py-
sähtyneen, voi keskiaikaisten muurien, 
kirkkojen ja linnoitusten lisäksi koh-
data katutaidetta tai nauttia Michelin- 
tasoisen ravintolan anneista. 

Teos ihastuttaa jokaista Italiasta, sen 
kulttuurista ja historiasta kiinnostunut-
ta. Koska kirjassa keskitytään kyliin sel-
laisina kuin ne nyt ovat, sitä voi käyt-
tää myös matkaoppaana ja inspiraation 
antajana vaikkapa automatkaa Italiaan 
suunnittelevalle..

H E L I  P E K K A R I N E N

Kylässä Italiassa

ISBN 978-952-304-455-5
SIDOTTU

170 × 195 MM.
KL 46.2

KANSI TIMO NUMMINEN
HUHTIKUU

Löytöretki Italian 
pittoreskien ja inspiroivien 

kylien lumoon

H E L I  P E K K A R I N E N 

on Roomassa asuva  
filosofian tohtori, kirjoittaja  

ja harrastajavalokuvaaja.  
Hän tunnustautuu ”kylähulluksi” 
ja suuntaa hiljaisiin keskiaikaisiin 

kyliin aina kun voi.

6
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M
ikäpä olisi ihanampaa kuin 
vetäytyä sohvan syliin tai 
riippumaton kainaloon kir-

jan, kakkupalan ja teekupin kanssa? Re-
septejä ja lukuvinkkejä sisältävän leivon-
ta- ja tietokirjan herkulliset kuvat vievät 
kakku- ja lukuhetkiin metsän siimek-
seen ja puutarhaan.

Miten Montgomeryn Anna-kirjat tai-
puvat kakuiksi? Millaisen kakun voi-
si kuvitella pikku naisten joulupöytään? 
Millaisina kakkuluomuksina Ylpeys ja 
ennakkoluulo sekä Kotiopettajattaren ro-
maani voisivat herätä henkiin?. 

Leivo herkullinen kakku  
lempikirjasi inspiroimana!

ISBN 978-952-304-462-3
SIDOTTU

170 × 195 MM.
KL 68.2

KANSI ANNUKKA MÄKIJÄRVI
TOUKOKUU

A N N A P Ö L K K I 

on kangasniemeläistynyt 
äidinkielen, kirjallisuuden 
ja ruotsin opettaja, joka 

nykyään asuu keskellä Savon 
metsiä, hoitaa puutarhaa, 

ohjaa kansalaisopiston 
lukupiirejä ja kirjoituskursseja 

sekä kirjoittaa lehtiin. Hän 
tunnustautuu Vihervaaran 

Annan sukulaissieluksi ja oman 
elämänsä Runotytöksi, joka 
haaveilee julkaisevansa vielä 

monta kirjaa. 

A N N A P Ö L K K I

Kakkuja  
salaisesta  
puutarhasta

9
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A N N E  M U H O N E N

Vasta-alkajan  
viherkasvikirja

S
anotaan suoraan: yhteiselo huo-
nekasvien kanssa ei aina ole 
helppoa, vihreät ystävämme vai-

kuttavat välillä sangen oikukkailta, eikä 
tapaturmiltakaan voida välttyä. Heleä 
ilonpilkahdus läikähtää kuitenkin sydä-
messä joka kerta, kun auringonvalo sii-
vilöityy hurmaavan erisävyisten vihrei-
den lehtien lomitse ja huomaat kasvin 

Kirja myös meille, joiden peukalo  
vihertää keskellä kämmentä

ISBN 978-952-304-450-0
NIDOTTU 

170 × 245 MM.
KL 67.331

KANSI ANNE MUHONEN
HELMIKUU

1110 11

juurella varovaisen käpertävän  uuden 
alun.  

Vasta-alkajan viherkasvikirja tarjoaa 
tukea ja tietoa huonekasviviidakkoon 
astuvalle ensikertalaiselle. Mihin kiin-
nittää huomiota uutta kasvia hankit-
taessa, mitä eroa on hajavalolla ja puo-
livarjolla sekä kuinka mahdollisesti voi 
vielä pelastaa sen ylijuotetun maijan..

A N N E  M U H O N E N 

on vantaalainen kuvittaja 
ja toimittaja, joka rakastaa 

kirjoja ja viherkasveja. 
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ISBN 978-952-304-461-6
SIDOTTU

135 × 200 MM.
KL 99.1

KANSI TIMO NUMMINEN
MAALISKUU

T E R H I  K U N N A S

Rakkaani ei  
tuota puhetta

A
viomies, neljän alaikäisen lap-
sen isä, sai 13 vuotta sitten 
massiivisen aivo infarktin, jon-

ka seurauksena hän menetti puhekykyn-
sä ja oikea puoli hänen kehostaan hal-
vaantui.

Terhi Kunnakselle jäi hoidettavaksi 
vammautuneen miehen lisäksi 15-, 13-, 
6- ja 4-vuotiaat lapset, koira ja vanha 
omakotitalo.

Usein sairastumisesta kertovat kirjat 
on kirjoitettu sairastuneen näkökulmas-
ta ja läheisten oirehtimisen kuvaus jää 
vähemmälle huomiolle. Mutta millais-
ta on elää sairastuneen rinnalla? Kuin-
ka lähellä on, että vakava sairastuminen 
vie mukanaan perheestä muitakin kuin 
sairastuneen?

Kun entinen elämä meni lopullises-
ti rikki eikä paluuta ollut, Terhi Kunnas 
putosi syvälle..

Kuinka lähellä on,  
että vakava 

sairastuminen vie 
mukanaan perheestä 

muitakin kuin 
sairastuneen?
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maailmassa lukija on jatkuvan uudel-
leen syntymisen tilassa.

Pekka Vartiainen kulkee tässä kirjas-
sa satunnaisen matkailijan tavoin  aikaa 
ja paikkaa vaihdellen, kohteelta toisel-
le, huomioitaan ylös kirjaten, antaen 
muistojen ja tulkintojen viedä esseistiik-
kaa Tove Janssonista Markku Lahtelaan, 
Marcel Proustista Raymond Carverin 
kautta Joseph Conradiin ja Matti Pulkki-
seen. Levähdyspenkkejä unohtamatta..

M
itä todella kaipaat työpaikan 
vuorovaikutukselta? Haluai-
sitko toimivampia työkave-

risuhteita? Mietitkö usein, miksi vuoro-
vaikutus ei toimi joissain tilanteissa tai 
joidenkin ihmisten kanssa? Vai lähdet-
kö palavereista intoa puhkuen ja koet, 
että työkavereiden kanssa vietetty aika 
on laatuaikaa?

Sydämellä töissä auttaa kehittämään 
kohtaamistaitoja sekä lisäämään luot-
tamusta ja empatiaa työpaikalla. Vaikka 
työ automatisoituu, tulevaisuudessakin 
työtä on lopulta aina tekemässä ihmi-
set. Ja siellä, missä on ihmisiä, syntyy 
aina arvaamaton kudelma ihmisten vä-
lisiä kohtaamisia. 

Teos tarjoaa käytännöllisiä työkaluja 
ja keinoja kohdata itsensä ja toiset työ-
paikalla aidommin ja inhimillisemmin. 
Tervetuloa matkalle sydämellisempiin 
kohtaamisiin!.

ISBN 978-952-304-448-7
NIDOTTU

148 × 210 MM.
KL 36.13

KANSI JUSSI JÄÄSKELÄINEN
MAALISKUU

SA N N A FÄ L DT 

on viestinnän, työpsykologian ja työ
yhteisösovittelun konkari. Hän on 

toinen kokemuksellisen valmennus
toimisto Braversin perustajista ja 

toimii työelämätaitojen valmentajana 
ja  sovittelijana erilaisissa asiantuntija
organisaatioissa. Sydämellä töissä on 

hänen kolmas tietokirjansa.

SA N N A FÄ L DT

Sydämellä töissä

T
ervetuloa lukijamatkalle kir-
jojen ja kirjallisuuden maail-
maan! Kirjallisuuden lukemi-

nen on loputonta matkantekoa. Maise-
mat vaihtuvat toisiin, satunnainen katse 
eksyy uusiin yksityiskohtiin, mitä vain 
voi tapahtua, missä ja milloin tahansa. 
Matkalla jossakin päin kirjamaail maa lu-
kija kulkee vaeltajan, flanöörin, kulkijan 
puvussa. Kaikki on liikkeessä, myös kir-
jat, lukeminen ja tulkinnat niistä. Kirja-

P E K K A VA RT I A I N E N

Matkalla jossakin 
päin kirjamaailmaa 

Tervetuloa  
lukijamatkalle kirjojen  

ja kirjallisuuden  
maailmaan!

ISBN 978-952-304-447-0
160 × 220 MM. 

NIDOTTU
KL. 86 

KANSI JUSSI JÄÄSKELÄINEN
MAALISKUU

P E K K A VA RT I A I N E N 

on kirjallisuudentutkimuksen  
dosentti, jonka tuotannosta löytyy 
teoksia kirjallisuuden historiasta  

ja tutkimuksesta.

Kartta parempiin  
kohtaamisiin työpaikalla
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H A N N A P E LT TA R I 

on oululaistunut kustannustoimittaja  
ja kääntäjä, joka on toiminut  

yrittäjänä vuodesta 2012  
lähtien.

A
siakirjat ovat päivittäisen työn 
välineitä, joihin harva kiinnit-
tää suurta huomiota. Vasta kun 

esimerkiksi herää epäilys väärinkäytök-
sestä tai aineistolla aletaan nähdä histo-
riallista arvoa, organisaatioiden ja hen-
kilöiden toiminnassa syntyvää infor-
maatiota aletaan tarkastella tarkemmin. 
Tällaisen tiedon hallinta, asiakirjahallin-
ta, on asiakirjahallinnon ja kulttuurihis-
toriallisten päätearkistojen toiminta- 
aluetta.

Teoksessa annetaan kuva asiakirja-
hallinnan historiasta ja kehityksestä, 
keskeisistä käytännöistä ja ajatuksista, 
asiakirjahallinnan suunnittelusta, pit-
käaikaisesti säilytettävän tiedon valin-
nasta, arkistojen käytöstä ja aihepiirin 
tutkimuksesta. Koska terminologia ja 
toimintatavat vaihtelevat kieli- ja toi-
minta-alueittain, kirjassa myös madal-
letaan kynnystä kansainvälisen kirjalli-
suuden lukemiseen. 

Johdatus asiakirjahallinnon tutkimuk-
seen on alansa ainoa suomalainen yli-
opistollinen oppikirja. Se on tarkoitet-
tu sekä asiakirjahallinnan opiskelijoille 
että alalla jo työskenteleville.. 

P E K K A H E N T TO N E N

Johdatus asiakirjahallinnon 
tutkimukseen
U U D I ST E T T U  L A I TOS

Alansa ainoa  
suomalainen yliopistollinen oppikirja

ISBN 978-952-304-446-3
NIDOTTU

160 × 220 MM.
KL 33.2

KANSI JUSSI JÄÄSKELÄINEN
HELMIKUU

T
ähän oppaaseen on koottu it-
sensätyöllistäjälle tärkeiden kä-
sitteiden selitykset mahdolli-

simman yleistajuisesti ja lyhyesti. Lisäk-
si kirjassa on tietolaatikoita keskeisistä 
asioista ja vinkkejä kokeneilta freelance-
reilta ja yrittäjiltä. Opas on kevyt mutta 
informatiivinen ja eri aloille soveltuva 
hakuteos, josta etsimänsä tiedon löytää 
helposti ja josta jokainen itsensätyöllis-
täjä saa tarpeellisia perustietoja. Kirjassa 
tuodaan esille niin hyvät kuin huonot-
kin puolet itsensä elättävän freelancerin 
tai yrittäjän arjesta..

S I N I  L I N T E R I  JA H A N N A P E LT TA R I

Itsensätyöllistäjän 
opas

ISBN 978-952-304-459-3
NIDOTTU

148 × 210 MM.
KL 36.13

KANSI ANNUKKA MÄKIJÄRVI
HELMIKUU

Tarpeellinen hakuteos 
freelancerin tai yrittäjän 

avuksi

S I N I  L I N T E R I 

on lohjalaistunut kahden lapsen äiti, 
yrittäjä ja kieliammattilainen. Hän on 

suomentanut lastenkirjallisuutta ja tie
tokirjoja. 

P E K K A H E N T TO N E N 

on yliopistonlehtori,  
yhteiskuntatieteiden tohtori  

ja dosentti.
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L
uonnossa liikkuva kohtaa välil-
lä kiinnostavan näyn, kun kaksi 
pikku ötökkää on löytänyt toi-

sensa. Liikkumattomina ne parittelevat 
eivätkä kiinnitä huomiota mihinkään 
muuhun. Näin ne täyttävät lisäänty-
mistehtävänsä ja niistä tulee uusi lenk-
ki oman lajinsa sukupolvien loputto-
maan ketjuun. 

Pientä rakkautta esittelee pilke sil-
mäkulmassa ötökkäerotiikkaa, luonnon 
helmassa tapahtuvia kohtaamisia..

S I LVA L E H T I N E N

Pientä 
rakkautta
ÖTÖ K K Ä E ROT I I K K A A K U K K A N I I T Y I L L Ä

ISBN 978-952-304-449-4
SIDOTTU

210 × 148 MM.
KL 58.21

KANSI SILVA LEHTINEN
MAALISKUU

Lempeä 
luonnonhelmassa  
– ötökkäelämän 
perspektiivistä!

S I LVA L E H T I N E N 

on taustaltaan toimittaja 
ja suomentaja. Hän viihtyy 
luonnossa, tarkkailee sen 
tapahtumia ja harrastaa 

luontokuvausta. Häneltä on 
ilmestynyt myös kirjat Mikä 

ötökkä, Kauneimmat kukkamme 
ja Kimalaiskuoriainen löytää 

vastauksen.

18



20 21

A
ikuisten jatko- ja sarjakirjat on 
suosittu hakuteos, joka sisäl-
tää nimekkeet, ilmestymis-

vuodet sekä kustantajatiedot Suomessa 
julkaistuista jatko- ja sarjakirjoista. Mu-
kana ovat alkuvuoteen 2023 mennessä 
ilmestyneet teokset.

Luettelokirja on tärkeä ja innostava 
kirjastotyön väline. Edellisiin painok-
siin nähden teosta on uusittu ja siitä 
on jätetty pois sellaisia vanhempia sar-
jakirjoja, joiden kysyntä tai saatavuus 
ovat heikkoja.

Tuttuun tapaan luettelokirja kertoo 
tuttujen kirjasarjojen osat vanhimmas-
ta tuoreimpaan ja vinkkaa niin tuttujen 
kuin uusien sarjojen äärelle. Se houkut-
taa lukijoita tutustumaan myös eri laji-
tyyppeihin..

ISBN 978-952-304-453-1
NIDOTTU

148 × 210 MM.
KL 01.58

KANSI SAARA HELKALA
TAMMIKUU

T U I JA M Ä K I  ( TO I M . )

Lasten ja  
nuorten jatko-  
ja sarjakirjat

L
asten ja nuorten jatko- ja sarja-
kirjoihin on koottu kirjat, joiden 
pääosassa ovat samat hahmot 

tai henkilöt kirjasarjan eri osissa. Haku-
teos sisältää alkuvuoteen 2023 mennes-
sä ilmestyneet jatko- ja sarjakirjat.

Jatko- ja sarjakirjoja ilmestyy vuosit-
tain paljon, joten luettelo on kasvanut 
vuosi vuodelta. Uudesta painoksesta on 
nyt ensimmäistä kertaa jätetty pois van-
hoja, ennen 1970-lukua ilmestyneitä sar-
jakirjoja. Tutut klassikkosarjat ovat toki 
edelleen mukana. Suosittu ja tarpeelli-
nen hakuteos on ohuempana helppo-
käyttöisempi kirjastotyössä.

Hakuteos innostaa jatkamaan van-
hojen kirjaystävien parissa ja tutustut-
taa uusiin. Asiasanat auttavat löytämään 
kiinnostavaa luettavaa..

U L L A MO N O N E N  ( TO I M . )

Aikuisten  
jatko- ja  
sarjakirjat

Koskela ostaa ensin vasikan ja sitten luomutilan
maalta. Kirjailijakaveri pääsee tietysti mukaan
kokemaan maalaiselämän iloja ja varsinkin kauhuja.
Onneksi naapurin mummo on aina valmiina auttamaan.
Mutta mikä vintillä kummittelee? Entä miten käy,
kun miehet kohtaavat Kirves-Reetan?

Alligaattorista, Marskin kepistä ja Tuhon tornista
tutut sankarit entistä hurjemmassa seikkailussa.
Selkoromaanin tyylilaji lähenee kauhua, mutta
huumoria ei unohdeta.. 

Tuhon tornista tutut sankarit  
entistä hurjemmassa seikkailussa.

TA PA N I  BAG G E

Kirves-Reetta

ISBN 978-952-304-403-6
NIDOTTU

138 × 200 MM.
KL 84.2

TOUKOKUU

TA PA N I  BAG G E 

palkittiin selkokirjatuotannostaan
Seesampalkinnolla vuonna 2021. 

Kirjan on kuvittanut  
Ilkka Vuojala.ISBN 978-952-304-454-8

NIDOTTU
148 × 210 MM.

KL 01.58
KANSI SAARA HELKALA

TAMMIKUU
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H
iihtoloma on alkanut ja Eliak-
sen luokkakaverit ovat lähte-
neet matkoille, kuka mihin-

kin ilmansuuntaan. Vain Eliaksella ja äi-
dillä ei ole taaskaan lomasuunnitelmia. 
Maailman tylsin hiihtoloma tiedossa 
toisin sanoen!  

Asioita ei paranna se, että Eliaksen 
kotona alkaa putkiremontti ja talon 
asukkaiden täytyy muuttaa pois. Eliak-
sen äiti on vuokrannut lähellä sijaitse-
vasta opiskelija-asuntolasta pikkuruisen 
huoneen. Muuttoa tehdessään Elias ja 
äiti törmäävät Petteriin, jolla ei ole 
omaa kotia. Neuvokas Elias saa  idean,  
josta hyötyvät kaikki. Hommat eivät 
kuitenkaan mene aivan putkeen ja en-
nen kuin Elias huomaakaan, hänet on 

K R I STO F F E R SS O N  &  TO I VO N E N

Kotia kohti,  
Listamestari! 
( K I RJA 2)

Maailman tylsin hiihtoloma muuttuu 
vaaralliseksi pelastusoperaatioksi

ISBN 978-952-304-452-4 
SIDOTTU

120 × 190 MM.
KL L84.2

KANSI OLGA PÄRN
HELMIKUU

T I I N A K R I STO F E R SS O N 

työskentelee kirjaalalla. Hänen 
kynästään on syntynyt kirjoja niin 

lapsille kuin aikuisillekin. 

V E SA- M AT T I  TO I VO N E N 

on kirjoittanut useita  
lastenromaaneja. Tiina ja Vesa  

ovat sisarukset, jotka ovat  
aiemmin kirjoittaneet yhdessä  

Listamestarisarjan ensimmäisen  
osan Varo viruksia, Listamestari!

tempaistu mukaan vaaralliseen pelas-
tusoperaatioon.  

Kotia kohti, Listamestari! on Helsin-
gin Etu-Töölöön sijoittuvan hauskan 
lastenkirjasarjan toinen osa.. 
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P
ohjolan hukka on koko per-
heen tieto kirja Suomen luon-
nossa elävistä susista. Susi on 

yksi Suo men neljästä suurpedosta. Sudet 
asuvat mieluiten syvällä metsässä, kau-
kana ihmisasumuksista. Pienenevät erä-
maa-alueet ajavat niitä liikkumaan myös 
ihmisasumusten lähettyvillä, mutta ne 
karttavat ihmistä. 

Tiesitkö, että susiperheessä on tarkka 
arvojärjestys ja että sudenpennuilla on 
aina pentuvahti, kun vanhemmat ovat 
saalistamassa? Pentuja ei koskaan jäte-
tä yksin..

SA R I  K A N A L A
kuvitus Daga Ulv

Pohjolan hukka 
– CA N I S  LU P U S

ISBN 978-952-304-457-9
SIDOTTU

170 × 200 MM.
KL L58.9

KANSI ANNUKKA MÄKIJÄRVI
MAALISKUU

DAG A U LV 

on helsinkiläinen taiteilija, joka 
on kuvittanut useita eläinaiheisia 

tietokirjoja sekä lastenkirjoja. 
Erämaiden vaeltajista susi ja korppi 

ovat hänelle rakkaimmat

SA R I  K A N A L A 

on lastenkirjailija ja tietokirjailija, jonka 
suuri haave on kuulla suden ulvontaa 

metsän keskellä. 

Syvältä metsästä kantautui 
matalaa ulvontaa. Sitten oli 
hetken hiljaista, kuin koko 
metsä olisi odottanut vas-
tausta lauman johtajan kut-
suun. Pian kuului haikea: 
”Uuuuu-uuuu-uu”, jonka jäl-
keen kuoroon yhtyi useampi 
ulvoja, lauman jäsenet eri 
puolilta metsää vastasivat 
johtajan kutsuun.  Oli aika 
koota lauma ja lähteä met-
sästämään suurempaa saa-
lista, hirveä.

Pohjolan hukka
aloittaa sarjan

Suomen suurpedoista.



2726

M
iltä tuntui lähteä Ruotsiin 
sotalapsena tai nousta nuo-
rena evakkojunan kyytiin? 

Millaista oli perheiden arki talkootöissä 
tai pommitusten keskellä? Mille mais-
tuivat Jäte-Joonas-karamellit ja korvike-
kaakao? Entä miten mukavat olivat pa-
periset kengät tai lakanat? 

Tämä koko perheen tietokirja kertoo 
lasten ja perheiden arjesta ja elämästä 
pula- ja sotavuosina. Sodat ovat surulli-
nen ja käsittämätön asia. Sotia käydään 
koko ajan jossakin päin maailmaa. Oli-
si hienoa, jos sotia ei olisi. Suomessa 
sota kosketti lapsia ja nuoria, kokonai-
sia perheitä. Sota tuntui lapsista mo-
nenlaiselle: pelottavalle, surulliselle, 
jännittävälle ja joskus myös vähän kuin 
seikkailulle. Sota ja pula jättivät jälkensä 
kokonaiseen sukupolveen..

K A RO L I I N A S U O N I E M I

Paperinarukengät
L A P S E T SOTA-A JA N  S U OM ESSA

Millaista oli syödä 
Jäte-Joonaksia ja 

nukkua paperisissa 
lakanoissa?

ISBN 978-952-304-451-7
SIDOTTU

200 × 240 MM.
KL L90.3

KANSI EMMI KYYTSÖNEN
HUHTIKUU

K A RO L I I N A S U O N I E M I 

on tamperelainen lukioopettaja ja 
lastenkirjailija, joka on kirjoittanut 

useita koko perheelle sopivia 
historiaaiheisia tietokirjoja. Häntä 
kiehtoo arjen ja lapsuuden historia 

ja se, miten samanlaisina lapset 
pysyvät läpi vuosisatojen, vaikka 

maailma muuttuu. 

26
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L
ellis ja Räyhä ovat parhaat kave-
rukset. He asuvat meren rannal-
la maassa nimeltä Suomi- neito. 

Eräänä päivänä he kuulevat, että kauka-
na toisen meren rannalla on Saapasmaa. 

”Lähdetäänkö katsomaan?” kysyy toi-
nen. ”Lähdetään!” vastaa toinen. Jäl-
keenpäin ei voida varmaksi sanoa, kum-
pi ehdotti ja kumpi suostui. Vaikka Lellis 
ja Räyhä ovat sydänystävykset, he ovat 
luonteeltaan kuin yö ja päivä. Lellis on 
rauhallinen ja harkitseva, Räyhä rohkea 
rämäpää. Räyhä on usein auttanut Lel-
listä ylittämään arkuutensa, Lellis taas 
pelastanut nokkeluudellaan pulaan jou-
tuneen vikkeläluontoisen kaverinsa. Sel-
laista on ystävyys.

Lelliksen ja Räyhän mukana reissul-
la oppii myös paljon Euroopan kaupun-
geista..

ISBN 978-952-304-463-0
SIDOTTU

120 × 190 MM.
KL L84.2

KANSI ANNE MUHONEN
HUHTIKUU

N O R A L E H T I N E N
kuvitus Anne Muhonen

Hilma-täti ja vanhan 
kartan arvoitus

K
esäloma ei ole ehtinyt kun-
nolla edes alkaa, kun Hilma- 
tädin salapoliisin vaistot he-

rää vät. Vanhan tavaran kauppiaita kier-
tää yhtäkkiä pilvin pimein ympäri 
naapurustoa. Katuvalo syttyy ja sammuu 
outoihin aikoihin. Maasta löytyy erikoi-
sia kolikoita, puhelin soi joka päivä sa-
maan aikaan ja harvinainen lintu laulaa 
iltaisin portin päällä.

Pian on vanha jengi koossa, kun Hil-
ma, Viltsu ja Sakari pystyttävät salapo-
liisitoimiston puutalokodin keittiöön. 
Eriskummalliset vihjeet johdattavat kol-
mikon lopulta vanhan kartan luokse. 
Mitä kartan merkintöihin on piilotettu? 
Mitä kartantekijä haluaa kertoa? Selvää 
on, että joku muukin on salaperäisen ka-
pistuksen perässä. 

Nyt tarvitaankin oveluutta, kiipeily-
taitoja sekä kuppi vahvaa kahvia. Tällä 
lomalla ei ehditä lepäillä!.

Hilma-tädin,  
Viltsun ja Sakarin  
kolmas seikkailu.

P I R K KO  V E K K E L I 
kuvitus Kaija Rosma

Lellis ja Räyhä matkalla 
Saapasmaahan

Toisten 
ymmärtäminen  

on paitsi tärkeää 
myös kivaa.

ISBN 978-952-304-377-0 
200 × 240 MM. 

KL. L85.2 
KANSI ANNUKKA MÄKIJÄRVI, 
KANNEN KUVA KAIJA ROSMA

TAMMIKUU

P I R K KO  V E K K E L I  JA  
K A I JA RO S M A

ovat aiemmin julkaisseet yhteisen  
kirjan Kenkiä & ihmisiä.  

Tämä on heidän ensimmäinen  
lastenkirjansa.
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Jesse asuu äidin kanssa Vaskikylässä.
He muuttivat sinne vähän aikaa sitten.
Jessen isä on vankilassa.

Sofia on 15-vuotias.
Jesse on ihastunut tyttöön.
Hän pelkää,
että Sofia ja muut kaverit saavat tietää isästä.

Eräänä iltana Jesse on matkalla kotiin,
kun kaksi poikaa hyökkää hänen päälleen.
Toinen poika huutaa:
”Sun isä tappoi mun isän!” 

M A R JA- L E E N A T I A I N E N

Gangsterin poika

Koskettava ja 
rankka tarina 

pojasta, jonka isä 
on tehnyt vakavan 

rikoksen.

ISBN 978-952-304-46 4-7
NIDOTTU

138 × 200 MM.
KL. N84.2

KANSI ANNE MUHONEN
TOUKOKUU

E L I N A RO U H I A I N E N
selkomukautus Mirjami Häkkinen

Aistienvartija

Väki-trilogian toinen 
osa nyt luettavissa  

selkokielisenä.

Bollywood, Kiuru, Nelu ja Dai ovat päätyneet
eri puolille Eurooppaa.
Ainoastaan Kiuru muistaa,
että heillä on yliluonnollisia voimia
ja mitä heille tapahtui viime kesänä.
He tapaavat toisensa Irlannissa,
ja pian heille selviää,
että Väki jahtaa edelleen heitä.
Päättävätkö Bollywood, Kiuru, Nelu ja Dai paeta
vai puolustautua Väkeä vastaan?

Aistienvartija on Väki-trilogian toinen osa.  
Ensimmäisen osan Muistojenlukijan  
selkomukautus ilmestyi vuonna 2022.

ISBN 978-952-304-460-9
NIDOTTU

138 × 200 MM.
KL N84.2

KANSI SAARA HELKALA
TOUKOKUU

E L I N A RO U H I A I N E N 

on lasten ja nuortenkirjailija. 

M I R JA M I  H Ä K K I N E N 

on suomen kielen opettaja ja  
kirjallisuuden ystävä. 
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Mirjami  
Häkkinen

M A R JA- L E E N A T I A I N E N

on suomalainen kirjailija.  
Hän on kirjoittanut erityisesti  

lasten- ja nuortenkirjoja. 

   MARKO KO
IVISTO

IN
E

N
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Avain on osa Suomen kirjastopalvelu Oy:tä.

 www.avain.net

osoite

Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki 

Puhelinvaihde: 09 5840 440 

sähköposti

etunimi.sukunimi@avain.net tai info@avain.net 

kustannuspäällikkö: Tiina Aalto, puh. 040 715 0901 

kustannustoimittaja: Katja Jalkanen, puh. 043 201 0019

kustannustoimittaja: Susanna Messo, puh. 043 825 2773 

somevastaava: Suvi Laukkanen 

myynti: Jussi Mustajärvi, puh. 050 571 6732

viestintäjohtaja: Vilja Kujanpää, puh. 040 755 3319

arvostelukappalepyynnöt: info@avain.net

Avainkustannus

https://kustantamonkuulumisia.blogspot.com/

kansikuva: Toivo Heinimäki
taitto: Timo Numminen 

painopaikka: Printon Trükikoda, Viro


